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Χαρακτηριστικά Χώρας

•Μέγεθος χώρας

Συνολική έκταση: 9.251 km² (εκ των οποίων 5.896 
km2 (2.276 τετραγωνικά μίλια) βρίσκονται υπό τον 
έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας και εκ των 
οποίων 3.355 χλμ. (1.295 τετραγωνικά μέτρα) 
υπάγονται στη διοίκηση της de facto Τουρκικής 
Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου.



Πληθυσμός

Ο πληθυσμός κατά την ημέρα αναφοράς της 
Απογραφής του 2011 ανερχόταν στις 856.960 
(από τους οποίους οι 416.834 ήταν άντρες και οι 
440.126 γυναίκες). 



Μέσο εισόδημα

• Το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα του 
νοικοκυριού για το 2017 ήταν € 30.376 (€ 2531,33 το 
μήνα), παραμένοντας σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 
αντίστοιχο ποσό του προηγούμενου έτους, το οποίο 
ήταν € 29.942.



Κοινωνικοοικονομικό προφίλ
• Το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε κίνδυνο 

φτώχειας, που σημαίνει ότι το διαθέσιμο εισόδημά του 
ήταν κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας, παρουσίασε 
μείωση, φθάνοντας το 15,7% σε σχέση με το 16,1% που 
ήταν το 2016 και το 16,2 το 2015, τα οποία ήταν τα 
υψηλότερα που επιτεύχθηκαν ποτέ. Το όριο κινδύνου 
φτώχειας το 2017 ήταν € 8.698 για τα νοικοκυριά ενός 
ατόμου σε σχέση με € 8.412 το οποίο ήταν το 2016 και € 
18.266 για τα νοικοκυριά με 2 ενήλικες και 2 
συντηρούμενα τέκνα έναντι € 17.665 το 2016.



Ποσοστό ανεργίας

• Το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο μειώθηκε σε 
7,40% τον Ιανουάριο του 2019 από 7,70% το 
Δεκέμβριο του 2018



Επίπεδα εκπαίδευσης

• Ο συνολικός αριθμός μαθητών και φοιτητών σε όλα τα εκπαιδευτικά 
επίπεδα ήταν 181.537

• Προσχολική και Προσχολική Αγωγή - 30.471 παιδιά εγγεγραμμένα

• Πρωτοβάθμια εκπαίδευση - 54.292 μαθητές

• Δευτεροβάθμια εκπαίδευση - 55.711 μαθητές

• Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση - 305 φοιτητές

• Τριτοβάθμια εκπαίδευση (κολέγια, πανεπιστήμια, πανεπιστήμια, 
μεταπτυχιακά, διδακτορικά) - 40.347 φοιτητές

• Ειδικά σχολεία - 411 μαθητές.



Επίπεδα εκπαίδευσης

•Δαπάνες για την εκπαίδευση από τις συνολικές 
δαπάνες: 16,28%

• Εκ των οποίων, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση: 
20,7%

•Ποσοστό εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: 
60,1%



Γενικό Σύστημα Υγείας

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019.

Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕ.Σ.Υ.)

• Καλύπτει όλες τις ανάγκες ιατρικής φροντίδας των δικαιούχων, 
συμπεριλαμβανομένων χρόνιων, σπάνιων και σοβαρών συνθηκών.

• Το δικαίωμα στην υγεία στο πλαίσιο του ΓΕ.Σ.Υ. είναι ανεξάρτητο 
από την καταβολή των εισφορών. Οι δικαιούχοι χωρίς εισόδημα 
(άνεργοι, παιδιά, φοιτητές, στρατιώτες και άλλοι) έχουν ίση 
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.



Δημόσια Νοσοκομεία

• Η Κύπρος έχει 8 Δημόσια Γενικά Νοσοκομεία. Το ποσοστό 
πληρότητας των κρεβατιών των γενικών νοσοκομείων του 
δημόσιου τομέα ήταν 73,1%.

Ιδιωτικά Νοσοκομεία
• Η Κύπρος διαθέτει 39 ιδιωτικές κλινικές. 10 στη Λευκωσία, 14 στη 

Λεμεσό, 7 στη Λάρνακα, 3 στην Αμμόχωστο και 5 στην Πάφο.



Αποτελέσματα Έρευνας Επαγγελματιών Υγείας

• Συνολικά 111 συμμετέχοντες απάντησαν στο 
ερωτηματολόγιο. 

•Η μέση ηλικία ήταν 37,3 ± 9,5 έτη (από 20 έως 74 
έτη). 

•Η αναλογία ανδρών / γυναικών ήταν 39 (35,1%) / 72 
(64,9%).



Ειδικότητες



Ειδικότητες Ιατρών



Περισσότερες πληροφορίες για το δείγμα

• Ο μέσος χρόνος εργασίας ως ειδικευμένος επαγγελματίας 
υγείας ήταν 11,8 ± 8,0 έτη (που κυμαίνονταν από 6 μήνες έως 
35 έτη).

• Οι περισσότεροι από τους επαγγελματίες υγείας εργάζονται 
συνήθως με ενήλικες 18+ ετών (n = 97). Μετά, ακολουθείται 
μια ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ παιδιών 0-5 ετών (n = 54), 
παιδιών 6-10 ετών (n = 55) και παιδιών 11-17 έτη (n = 61). 38 
εργάζονται με γονείς νεαρών ασθενών



Περισσότερες πληροφορίες για το δείγμα

• Λίγο περισσότεροι από τους μισούς επαγγελματίες υγείας συνάντησαν 
ασθενείς με προβλήματα στην εμφάνιση ή σωματικής εικόνας (n = 65, 
58,6%). Παραδείγματα ανησυχιών αφορούσαν: μαστεκτομή 
(αναφέρεται συχνά), βάρος / παχύσαρκοι (αναφέρεται συχνά) και σε 
μικρότερο βαθμό, για χαμόγελο, ασυμμετρίες και δόντια.

• Οι περισσότεροι επαγγελματίες υγείας ΔΕΝ ρωτούν τους ασθενείς τους 
εάν παρουσιάζουν ανησυχίες για την εμφάνιση (n = 84, 75,7%). Από 
τους 27 (24,3%) που δήλωσαν ότι ρωτούν, οι λόγοι τους ήταν να 
ενθαρρύνουν ή να εκτιμήσουν την ανησυχία. Από τα 84 που απάντησαν 
"Όχι", δόθηκε η εξήγηση ότι προσπαθούσαν να ήταν διακριτικοί, να μην 
φέρουν τον ασθενή σε δύσκολη θέση και ότι δεν αποτελεί μέρος της 
δουλειάς τους.



• Μπορώ να περιγράψω τι είναι η εικόνα σώματος.



Μπορώ να περιγράψω τι είναι η εμφανής 
δυσμορφία/παραμόρφωση



Μπορώ να περιγράψω τις ψυχολογικές και 
κοινωνικές δυσκολίες που μπορεί να  

αντιμετωπίζουν τα άτομα με παραμορφώσεις.



Μπορώ να περιγράψω συμπεριφορές υγείας που 
συνδέονται με την εμφάνιση ή την κακή εικόνα 

σώματος.



Μπορώ να περιγράψω διαφορετικού τύπου 
παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται για την 

αντιμετώπιση ανησυχιών σχετικών με την εμφάνιση



Μπορώ να αναγνωρίσω/διαγνώσω ασθενείς 
με ανησυχία για την εμφάνισή τους



Συζητώ με τους ασθενείς μου για θέματα 
σχετικά με την εμφάνισή τους



Μπορώ να υποστηρίξω ασθενείς που 
προβληματίζονται για την εμφάνισή τους.



Μπορώ να αναφέρω υπηρεσίες πρόσθετης 
υποστήριξης για τους ασθενείς μου



Μπορώ να εξηγήσω τι είναι η 
ενσυνειδητότητα



Μπορώ να περιγράψω τι είναι η Θεραπεία 
Αποδοχής και Δέσμευσης .



Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (πρόσφυγες, μειονότητες, άνεργοι) που 
έχουν κάποια ορατή παραμόρφωση αντιμετωπίζουν ψυχολογικές και 

κοινωνικές επιπτώσεις που είναι διαφορετικές από αυτές των λιγότερο 
ευπαθών ομάδων.



Συναντώ πρόσθετες δυσκολίες, όταν πρέπει να υποστηρίξω άτομα με 
ορατές παραμορφώσεις που ανήκουν σε κάποια ευπαθή κοινωνική 

ομάδα σε σχέση με τα άτομα λιγότερο ευπαθών ομάδων.



Λόγοι για την αντιμετώπιση πρόσθετων 
προβλημάτων:

• Οι λόγοι που ανέφεραν ήταν: ήδη αισθάνονται κοινωνικά 
απομονωμένοι, πιο εύκολα εκφοβισμένοι, χαμηλός 
αυτοσεβασμός και κοινωνικοοικονομική θέση, κατάθλιψη.

• Η πλειοψηφία (80%) θα ήθελε να μάθει περισσότερα 
σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης των ασθενών με 
ανησυχίες εμφάνισης και θα ενδιαφερόταν να 
παρακολουθήσει μαθήματα (75,7%). Από αυτές, υπήρχε 
μια ίση προτίμηση μεταξύ της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 
(n = 29), της μονοήμερης δια ζώσης εκπαίδευσης (n = 36) 
και της διήμερης δια ζώσης εκπαίδευσης (n = 32).



Τέλος Παρουσίασης 


